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Dengan memuji Allah SWT atas 
limpahan rahmat dan karuniaNya kepada 
umat manusia berupa akal, yang dengannya 
manusia mampu menaklukkan alam ini dan 
berkreasi dengan segenap upaya yang 
berujung pada kemaslahatan hidupnya di 
bumi ini Shalawat tiada henti kepada Nabi 
Besar Muhammad SAW atas jasanya yang  
mampu memberikan nafas kehidupan 
penuh cahaya dalam hidup kita. 
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Tgk. Muhammad Amin atau lebih 
dikenal dengan Tu Min –Pimpinan Dayah 
Blang Bladeh-, dalam berbagai kesempatan 
ketika menjelaskan Fiqh Shalat beliau 
menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 ilmu 
yang harus dipenuhi dalam melaksanakan 
shalat, yang pertama adalah ilmu tentang 
tata cara shalat meliputi rukun dan syarat 
shah shalat. Selanjutnya beliau menegaskan 
pentingnya ilmu waktu, karena shalat di luar 
waktu yang telah ditentukan menyebabkan 
ibadah shalat tidak sah. Ilmu yang ketiga 
yang harus dipenuhi adalah ilmu arah, 
dalam hal ini adalah kemampuan untuk 
mengarah ke arah kiblat. Kesempurnaan 
mengetahui dan mengamalkan ketiga ilmu 
ini –ilmu shalat, ilmu waktu dan ilmu arah- 
merupakan diantara unsur kesempurnaan 
shalat. 

Menghadap Kiblat menjadi hal yang 
penting dalam pelaksanaan ibadah shalat. 

   

Majunya tekhnologi menjadikan penentuan 
posisi ka‟bah dan masjidil haram sebagai 
kiblatnya umat Islam lebih tepat. Berbagai 
metode dikembangkan oleh para ahli dari 
berbagai disiplin ilmu untuk menentukan 
arah ummat muslimin untuk mengadahkan 
tangannya ketika setiap ruku‟dan sujudnya. 

Buku ini menjelaskan secara rinci tata 
cara penentuan arah kiblat menggunakan 
berbagai motode, baik metode klasik 
dengan menggunakan kuadran segitiga yang 
telah digunakan oleh para astronom abad 
pertengahan hingga menggunakan theodolit 
bahkan berbagai software kini tersebar pada 
operational system handphone seperti 
android, windows dan blackberry. Semua 
metode ini bertujuan untuk menunjukkan 
arah kiblat yang tepat menuju ka‟bah 
baitullah.  
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Apresiasi kami sampaikan penulis, Sdr. 
Alfirdaus Putra, terima kasih kepada Bidang 
Urusan Agama Islam dan Pembinaan 
Syari‟ah yang telah menerbitkan buku saku 
ini. Semoga menjadi amal shaleh di sisi 
Allah SWT. 
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Drs. H. M. Daud Pakeh  
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Ilmu falak seharusnya bukanlah ilmu 
yang langka. Ilmuan Islam pada abad 
pertengahan telah mulai meletakkan batu 
pertama bangunan sains yang termasuk di 
dalamnya ilmu falak sebagai bagian dari 
pengetahuan yang berkembang pada masa 
itu. Pengetahuan tentang penentuan arah 
kiblat yang merupakan turunan dari ilmu 
falak menjadi disiplin ilmu yang penting 
karena berhubungan langsung dengan 
kesempurnaan ibadah yang akan pertama 
kali dihisab di yaumil akhir nanti.  

Berbagai metode talah dikembangkan 
untuk menentukan arah Ka‟bah Baitullah 
dari berbagai posisi di seluruh dunia ini. 
Buku ini mencoba secara sederhana 
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menjelaskan berbagai metode pengukuran 
tersebut. Penentuan Kiblat dengan 
menggunakan posisi matahari di sebelah 
barat, ilmu ukur segitiga bola, kompas 
magnetik, rubu‟ mujayyab, theodolite 
hingga menggunakan berbagai software dan 
aplikasi kiblat baik pada komputer maupun 
handphone menjadi tumpuan ijtihad untuk 
menentukan arah kiblat yang benar. 
Keberagaman cara penentuan kiblat ini 
pada dasarnya adalah saling mendukung 
walaupun terdapat beberapa perbaikan 
akurasi disetiap metode perhitungannya.  

Terima kasih kepada Bidang Urusan 
Agama Islam dan Pembinaan Syariah 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh 
yang telah bersedia mencetak buku ini 
untuk kedua kalinya. Selanjutnya kepada 
para guru, Ust. M. Daud Pakeh, Ust. 
Hamdan, Ust. Muzakkir, serta kawan 
kawan di Bidang Urais dan Binsyar.  

Kepada ayahanda alm. Salamuddin 
Ismail dan Ibunda Maryati Ismail yang telah 
mendidik penulis, isteri tercinta Rusmiati 
yang senantiasa menyemangati penulis, kaka 

   

dan adik adikku; kak Putri, Nurul, Idia dan 
Safir terima kasih banyak atas dukungan 
semuanya.  

 
Banda Aceh 

23 November 2015 
 
 

Alfirdaus Putra 
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Bagian 1 
 

Ka’bah dan Sejarahnya 
 

 
 
 

Sejarah Menghadap Kiblat 
Ka‟bah adalah bangunan suci kaum 

muslimin atau tempat peribadatan paling 
terkenal dalam Islam yang ada di kota 
Makkah di dalam Masjidil Haram, ia 
merupakan bangunan yang dijadikan sentral 
arah dalam peribadatan umat Islam yakni 
shalat dan yang wajib dikunjungi dalam saat 
pelaksanaan haji atau umrah. 

Ka‟bah menurut bahasa adalah bait Al-
Haram di Mekkah, Al-Ghurfatu (kamar), 
kullu baitin murabba’in (setiap bangunan yang 
berbentuk persegi empat). Ka‟bah disebut 
juga dengan Baitullah, Baitul Haram, Baitul 
Atiq atau rumah tua yang di bangun 
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kembali oleh Nabi Ibrahim dan puteranya 
Ismail atas perintah Allah SWT. Hal ini 
sebenarnya merupakan sejarah yang paling 
tua di dunia. Bahkan jauh sebelum manusia 
diciptakan di bumi, Allah SWT telah 
mengutus para malaikat turun ke bumi dan 
membangun rumah pertama tempat ibadah 
manusia. Ini sudah dituturukan dalam Al-
Quran: 

                   

         

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-
mula dibangun untuk manusia, ialah 
Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang 
diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua 
manusia . (QS. Ali Imran : 96). 

Konon di zaman Nabi Nuh as, ka‟bah 
ini pernah tenggelam dan runtuh 
bangunannya hingga datang masa Nabi 

 

Ibrahim as bersama anak dan istrinya ke 
lembah gersang tanpa air yang ternyata 
disitulah pondasi Ka‟bah dan bangunannya 
pernah berdiri. Lalu Allah swt 
memerintahkan keduanya untuk 
mendirikan kembali ka‟bah di atas bekas 
pondasinya dahulu. Dan dijadikan Ka‟bah 
itu sebagai tempat ibadah bapak tiga agama 
dunia.  

                

                 

                 

           

           

Dan ketika Kami menjadikan rumah itu 
(ka’bah) tempat berkumpul bagi manusia 
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dan tempat  yang aman. Dan jadikanlah 
sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. 
Dan telah Kami perintahkan kepada 
Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-
Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang 
i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”. Dan 
berserulah kepada manusia untuk 
mengerjakan haji, niscaya mereka akan 
datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan 
mengendarai unta yang kurus yang datang 
dari segenap penjuru yang jauh, (QS. Al-
Hajj : 26-27). 

Menurut Yaqut Al-Hamami (575 
H/1179 M-626 H/1229 M.) Ahli sejarah 
dari Iran) menyatakan bahwa bangunan 
ka‟bah berada di lokasi kemah Nabi Adam 
AS setelah diturunkan Allah SWT dari 
surga ke bumi oleh karena itu Nabi Adam 
AS dianggap sebagai peletak dasar 
bangunan ka‟bah dibumi.  

Ada juga di antara penelusuran yang 
dilakukan oleh kaum mufassirin dan lainnya 
mengatakan tidak ditemukan teks yang 

 

menyebutkan siapa pendiri pertama dari 
ka‟bah itu. Alqur‟an hanya menyebutkan 
bahwa ka‟bah adalah rumah pertama yang 
diperuntukkan bagi manusia untuk 
beribadah kepada Allah seperti yang  telah 
disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 96 
tadi, hal ini dikarenakan Nabi Ibrahim As 
bersama putranya Nabi Ismail hanya 
membangun kembali atau meninggikan 
dasar-dasar baitullah. 

Dalam sejarahnya pada pembangunan 
ka‟bah itu, Nabi Ismail AS menerima hajar 
aswad (batu hitam) dari malaikat Jibril 
dijabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut 
tenggara bangunan, dalam the Encyclopedi of 
Religion disebutkan bahwa hajar aswad atau 
batu hitam yang terletak disudut tenggara 
sbangunan ka‟bah ini sebenarnya tidak 
berwarna hitam, melainkan berwarna merah 
kecoklatan (gelap). Hajar aswad ini 
merupakan batu yang “disakralkan” oleh 
umat Islam. Mereka mencium atau 
menyentuh hajar aswad tersebut saat 
melakukan thawaf karena Nabi Muhammad 
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SAW juga melakukan hal tersebut. Pada 
dasarnya “pensakralan” tersebut 
dimaksudkan bukan untuk menyembah 
hajar aswad, akan tetapi dengan tujuan 
menyembah Allah SWT. Bangunan ka‟bah 
berbentuk kubus yang dalam bahasa arab 
disebut muka’ab. Dari kata ini lah kemudian 
muncul sebutan ka‟bah.  

Ketika itu ka‟bah belum berdaun pintu 
dan belum ditutupi kain. Orang pertama 
yang membuat daun pintu ka‟bah dan 
menutupinya dengan kain adalah raja 
Tubba‟ dari dinasti himyar (pra Islam) di 
Najran (daerah Yaman). Setelah Nabi 
Ismail wafat, pemeliharaaan ka‟bah 
dipegang oleh keturunannya, lalu bani 
jurhum, lalu bani khuza‟ah yang 
memperkenalkan penyembahan berhala. 
Selanjutnya pemeliharaan ka‟bah dipegang 
oleh kabilah-kabilah  quraisy yang 
merupakan generasi penerus keturunan 
Nabi Ismail. 

Menjelang kedatangan Islam, ka‟bah 
dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi 

 

Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya 
dengan emas yang ditemukan ketika 
menggali sumur zam-zam. Ka‟bah di masa 
ini, sebagaimana halnya dengan 
sebelumnya, menarik perhatian banyak 
orang. Abrahah, gubernur Najran, saat itu 
merupakan daerah bagian kerajaaan 
Habasyah (sekarang Ethiopia) 
memerintahkan penduduk Najran, yaitu 
bani Abdul Madan bin Ad-Dayyan Al-
Harisi yang beragama nasrani untuk 
membangun tempat peribadatan seperti 
bentuk ka‟bah di Makkah untuk 
menyainginya. Bangunan itu di sebut bi‟ah, 
dan dikenal sebagai ka‟bah Najran. Ka‟bah 
ini di agungkan oleh penduduk Najran dan 
dipelihara oleh para uskup. 

Ka‟bah sebagai bangunan pusaka 
purbakala semakin rapuh dimakan waktu, 
sehingga banyak bagian-bagian temboknya 
yang retak dan bengkok. Selain itu Makkah 
juga pernah dilanda banjir hingga 
menggenagi ka‟bah dan meretakkan 
dinding-dinding ka‟bah yang memang 
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sudah rusak. Pada saat itu orang-orang 
quraisy berpendapat perlu diadakan 
renovasi bangunan ka‟bah untuk 
memelihara kedudukannya sebagai tempat 
suci. Dalam renovasi ini turut serta 
pemimpin-pemimpin kabilah dan para 
pemuka masyarakat quraisy. Sudut-sudut 
ka‟bah itu oleh quraisy dibagi empat bagian, 
tiap kabilah mendapat satu sudut yang 
harus dirombak dan dibangun kembali. 

Di masa Nabi Muhammad, awalnya 
perintah shalat itu ke Baitul Maqdis di 
Palestina. Hal ini dilakukan berhubungan 
kedudukan baitul maqdis saat itu masih 
dianggap yang paling istimewa dan 
Baitullah masih dikotori oleh beratus-ratus 
berhala yang mengelilinginya. Namun 
menurut sebuah riwayat, sekalipun 
Rasulullah shalat menghadap Baitul Maqdis, 
jika berada di Makkah Rasulullah saw 
berusaha untuk tetap shalat menghadap ke 
Ka‟bah. Caranya adalah dengan mengambil 
posisi di sebelah selatan Ka‟bah. Dengan 
mengahadap ke utara, maka selain 

 

menghadap Baitul Maqdis di Palestina, 
beliau juga tetap menghadap Ka‟bah. 

Namun ketika beliau dan para 
shahabat hijrah ke Madinah, maka 
menghadap ke dua tempat yang berlawanan 
arah menjadi mustahil. Dan Rasulullah saw 
sering menengadahkan wajahnya ke langit 
berharap turunnya wahyu untuk 
menghadapkan shalat ke Ka‟bah. Hingga 
turunlah ayat berikut : 
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Artinya: Sungguh Kami melihat mukamu 
menengadah ke langit , maka sungguh Kami 
akan memalingkan kamu ke kiblat yang 
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 
Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu 
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. 
Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi 
Al Kitab memang mengetahui, bahwa 
berpaling ke Masjidil Haram itu adalah 
benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali 
tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 
(QS. Al-Baqarah : 144). 

Demikianlah Rasulullah pernah 
menghadap kiblat ke Baitul Maqdis ketika 
beliau ada di Mekkah dan di Madinah 
hampir kurang lebih 17 bulan, seteleh turun 
ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad 
untuk memalingkan wajahnya untuk 
menghadap ke Ka‟bah maka ditentukanlah 
kiblat, arah shalat bagi umat muslim sampai 
sekarang adalah ka‟bah yang terletak di 
Mekkah. 

 

 

Ka’bah dan Tanah Haram 
Dalam The Encyclopedia of Religion 

dijelaskan bahwa bangunan ka‟bah ini 
merupakan bangunan yang dibuat dari 
batu-batu (granit) Makkah. Bentuknya 
sederhana, sesuai namanya (Ka‟bah berarti 
kubus) dengan ukuran panjang-lebar-tinggi: 
13,16 m X 11,53 m X 12,03 m. Di 
dalamnya ada sebuah ruangan berukuran 
sekitar 10 X 8 meter persegi, dengan dua 
pilar menjulang ke langit-langit. Batu-batu 
yang dijadikan saat itu diambil dari lima 
sacred mountains, yakni: Sinai, Al-Judi, Hira, 
Olivet dan Lebanon.  
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Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Ka‟ba 

Disamping masjidil haram, terdapat 
tanah haram yang jauh lebih luas daripada 
masjidil haram. Tanah haram membentang 
luas disekitar Baitullah. Adapun batas batas 
tanah haram adalah: 

a. Arah barat: Jalan Jeddah–Mekah, di 
Asy-Syumaisi (Hudaibiyah), yang 
berjarak 22 km dari Ka`bah.  

b. Arah selatan: Di Idha`ah Liben 
(Idha`ah: tanah; Liben: nama bukit), 
jalan Yaman–Mekah dari arah 

 

Tihamah;  (YALAMLAM) berjarak 12 
km dari Ka`bah. 

c. Arah timur: Di tepi Lembah `Uranah 
Barat, berjarak 15 km dari Ka`bah. 

d. Arah timur laut: Jalan menuju Ji`ranah, 
dekat dengan daerah Syara`i Al-
Mujahidin, berjarak 16 km dari 
Ka`bah. 

e. Arah utara: Batasnya adalah Tan`im; 
berjarak 7 km dari Ka`bah.  
Lihat kembali Shafiyurahman Al-

Mubarakfuri, Sejarah Mekah, hlm. 167 
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Bagian 2 
 

Hukum Menghadap Kiblat 
 

 
 
Landasan Hukum Menghadap Kiblat 

Para ulama telah membuat kesepakatan 
(ijma‟) yang menetapkan ka‟bah sebagai 
arah atau kiblat bagi seluruh umat Islam 
dalam melaksanakan ibadah shalat , dengan 
berdasarkan firman Allah SWT dan sabda 
Rasululullah SAW.  

 
Al-Quran 

Banyak ayat al-Quran yang 
menjelaskan mengenai dasar hukum 
menghadap kiblat, antara lain firman Allah 
SWT dalam QS. Al- Baqarah 144: 

 

                     

              

           

                    

                 

Artinya: Sungguh Kami melihat mukamu 
menengadah ke langit , maka sungguh Kami 
akan memalingkan kamu ke kiblat yang 
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 
Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu 
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. 
Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi 
Al Kitab memang mengetahui, bahwa 
berpaling ke Masjidil Haram itu adalah 
benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali 
tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 
(QS. Al-Baqarah : 144). 
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Dalam QS. Al-Baqarah 150: 

             

         

          

             

               

Artinya: Dan dari mana saja kamu keluar 
(datang) maka palingkanlah wajahmu 
kearah masjidil haram, dan dimana saja 
kamu semua berada maka palingkanlah 
wajahmu kearahnya, agar tidak ada hujjah 
bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang 
yang dhalim diantara mereka. Maka 
janganlah kamu takut kepada mereka, dan 
takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku-
sempurnakan nikmat-Ku atas kamu, dan 

 

supaya kamu dapat petunjuk. (QS. AL-
Baqarah :150) 

Artikulasi ditetapkannya ka‟bah sebagai 
arah kiblat bukan dimaksudkan sebagai 
bentuk penyucian (pen-taqlidan) dan 
pensakralan satu arah tertentu, akan tetapi 
eksistensinya dalam pelaksanaan ritual 
ibadah hanya dimaksudkan sebagai 
methode ketaatan terhadap perintah Allah 
SWT, sebagaimana firman-Nya bahwa 
“Orang-orang yang kurang akalnya diantara 
manusia akan berkata: apakah yang 
memalingkan mereka (umat Islam) dari 
kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu 
mereka telah berkiblat kepadanya?, 
katakanlah: kepunyaan Allah timur dan 
barat, Dia memberi  petunjuk kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya ke jalan yang 
lurus”.(QS. Al-Baqarah : 142). 

Ayat ini menepis anggapan orang-
orang yang kurang pikirannya (sufaha) 
sehingga tidak dapat memahami maksud 
pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke 
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Ka‟bah. Kita ketahui bahwa ketika 
Rasulullah SAW berada di Mekkah di 
tengah-tengah kaum musyirikin beliau 
berkiblat ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah 
16 atau 17 bulan nabi berada di Madinah di 
tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani, 
beliau diperintahkan oleh Allah untuk 
menghadap Ka‟bah sebagai kiblat, hal ini 
memberi pengertian bahwa dalam ibadah 
shalat arah Baitul Maqdis atau Ka‟bah 
bukanlah menjadi tujuan, tetapi  Allah 
menjadikan Ka‟bah sebagai kiblat untuk 
persatuan umat Islam.  

 
Hadits 

Dasar hukum menghadap kiblat juga 
banyak disebutkan dalam hadis yang 
berkaitan dengan sikap, sabda, dan 
perbuatan Rasulullah SAW sebagai penjelas 
terhadap perintah menghadap kiblat dalam 
Al-Quran. Diantara hadis yang berkaitan 
dengan penjelasan dan dasar menghadap 
kiblat adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dari sahabat Tsabit bin Anas, 
beliau berkata: 

 

ان رسول الّلو صّلي الّلو عليو وسّلم كان 
َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب ” يصّلي حنو بيت املقدس فنزلت 

َلًة تَ ْرَضَها فَ َولِّ  ماَِء فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ َوْجِهَك ِف السَّ
ْسِجِد احَلراَمِ 

َ
فمر رجل من بين  "َوْجَهَك َشْطَر امل

سلمة وىم ركوع ِف صالة الفجر وقد صلوا ركعة 
فمالوا كماىم حنو  فندي أال ان القبلة قد حولت

  القبلة. )رواه مسلم(

Artinya:  “bahwa sesunggunya Rasulullah 
SAW (pada suatu hari) sedang shalat 
dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian 
turunlah  ayat “Sesungguhnya Aku melihat 
mukamu menengadah ke langit, maka 
sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat 
yang kamu kehendaki. Palingkanlah 
mukamu ke arah Masjidil Haram”. 
Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah 
bepergian, menjumpai sekelompok sahabat 
sedang ruku pada shalat fajar. Lalu ia 



19   

Ka‟bah. Kita ketahui bahwa ketika 
Rasulullah SAW berada di Mekkah di 
tengah-tengah kaum musyirikin beliau 
berkiblat ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah 
16 atau 17 bulan nabi berada di Madinah di 
tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani, 
beliau diperintahkan oleh Allah untuk 
menghadap Ka‟bah sebagai kiblat, hal ini 
memberi pengertian bahwa dalam ibadah 
shalat arah Baitul Maqdis atau Ka‟bah 
bukanlah menjadi tujuan, tetapi  Allah 
menjadikan Ka‟bah sebagai kiblat untuk 
persatuan umat Islam.  

 
Hadits 

Dasar hukum menghadap kiblat juga 
banyak disebutkan dalam hadis yang 
berkaitan dengan sikap, sabda, dan 
perbuatan Rasulullah SAW sebagai penjelas 
terhadap perintah menghadap kiblat dalam 
Al-Quran. Diantara hadis yang berkaitan 
dengan penjelasan dan dasar menghadap 
kiblat adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dari sahabat Tsabit bin Anas, 
beliau berkata: 

 

ان رسول الّلو صّلي الّلو عليو وسّلم كان 
َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب ” يصّلي حنو بيت املقدس فنزلت 

َلًة تَ ْرَضَها فَ َولِّ  ماَِء فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ َوْجِهَك ِف السَّ
ْسِجِد احَلراَمِ 

َ
فمر رجل من بين  "َوْجَهَك َشْطَر امل

سلمة وىم ركوع ِف صالة الفجر وقد صلوا ركعة 
فمالوا كماىم حنو  فندي أال ان القبلة قد حولت

  القبلة. )رواه مسلم(

Artinya:  “bahwa sesunggunya Rasulullah 
SAW (pada suatu hari) sedang shalat 
dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian 
turunlah  ayat “Sesungguhnya Aku melihat 
mukamu menengadah ke langit, maka 
sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat 
yang kamu kehendaki. Palingkanlah 
mukamu ke arah Masjidil Haram”. 
Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah 
bepergian, menjumpai sekelompok sahabat 
sedang ruku pada shalat fajar. Lalu ia 
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menyeru “Sesungguhnya kiblat telah 
berubah”. Lalu mereka berpaling seperti 
kelompok Nabi, yakni ke arah 
kiblat”.(HR. Muslim). 

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ra, 
Rasulullah SAW bersabda: 

 استقبل القبلة وكرب  ) رواه البخاري(

Artinya: “Menghadaplah ke kiblat lalu 
takbirlah”(HR. Bukhari) 

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Baihaqqi, Rasulullah SAW bersabda : 

ما بني املشرق و املغرب قبلة إذا توجو حنو البيت 
 )رواه الببهقي(

 

Artinya: diantara timur dan barat terdapat 
kiblat, jika seseorang menghadapnya ke arah 
Baitullah. (HR. Baihaqi) 

البيت قبلة الىل املسجد واملسجد قبلة الىل 
احلرام واحلرام قبلة الىل االرض ِف مشارقها 

  ومغارهبا من اميت  )رواه البيهقي(

Artinya: Baitullah kiblat bagi penghuni 
Masjidil Haram, Masjidil Haram kiblat 
bagi penghuni tanah Haram, Tanah Haram 
kiblat bagi penduduk bumi di penjuru timur 
dan barat dari umatku. ( HR. Baihaqi). 

Hukum Menghadap Kiblat Menurut 
Pendapat Imam Mazhab 

Berdasarkan beberapa ayat di dalam 
Al-Quran dan beberapa hadits shahih, para 
Fuqaha telah ijmak menyatakan bahwa 
hukum mengahadap kiblat pada waktu 
shalat adalah wajib. Bagi mereka yang 
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mampu melihat ke ka‟bah, ia wajib melihat 
„ain ka‟bah dan bagi yang tidak mampu, 
maka ia wajib berusaha untuk dapat melihat 
atau menghadap ke arahnya. 

Para ulama mazhab telah berijtihad 
tentang kewajiban menghadap ka‟bah 
sebagai kiblat ketika shalat, diantaranya 
adalah pendapat imam mazhab yang empat, 
yaitu:1 
1. Madzhab Hanafi menyatakan: 

"Sesungguhnya orang yang shalat ada 
yang mampu menghadap kiblat dan ada 
juga yang tidak mampu. Apabila ia 
mampu maka wajib baginya menghadap 
kiblat, jika ia dapat menyaksikannya 
(Ka‟bah) maka ia wajib  menghadap 
kepada 'ainul Ka‟bah, kalau tidak ia 

                                                            
1  Muslim Ibrahim, Prof.DR., Arah Kiblat dalam 

pandangan ulama mazhab”.  Disampaikan pada acara 
Orientasi Hisab Rukyat Kementerian Agama, 3 s.d 
Oktober 2013 di Oasis Hotel 

 

wajib menghadap ke arah kiblat (jihatul 
Ka‟bah).   

2. Mazhab Maliki menjelaskan : 
Imam al-Qurtubi mengatakan: "Mereka 
berbeda pendapat apakah wajib bagi si 
ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat 
melihat Ka‟bah) untuk menghadap tepat 
ke bangunan Ka‟bah ('ainul Ka‟bah) atau 
ke arah Ka‟bah (jihatul Ka‟bah) Sebagian 
berpendapat pertama (yaitu, menghadap 
'ainul Ka‟bah). Berkata Ibnu 'Arabi 
(W.543 H) : pendapat ini adalah lemah 
karena membebani orang yang tidak 
dapat memastikan dengan tepat 
menghadap tepat ke 'ainul Ka‟bah. 
Sebagian lain berpendapat cukup 
menghadap arah Ka‟bah (jihatul 
Ka‟bah)2 
 
 

                                                            
2 Jami' al-Ahkam al-Qur'an Karya Al-Qurthuby 
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2 Jami' al-Ahkam al-Qur'an Karya Al-Qurthuby 
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3. Pendapat Madzhab Asy-Syafi‟ie:  
Imam al-Syirazi mengatakan: "Jika sama 
sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, 
maka dilihat maslahatnya. Jika ia 
termasuk orang yang mengetahui tanda-
tanda atau petunjuk kiblat, maka 
meskipun ia tidak dapat melihat Ka‟bah, 
ia tetap harus berijtihad untuk 
mengetahui kiblat. Karena ia memiliki 
cara untuk mengetahuinya melalui 
keberadaan matahari, bulan, gunung, 
dan angin, karena Allah SWT berfirman: 
"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda 
(penunjuk jalan). Dan dengan bintang-
bintang itulah mereka mendapat 
petunjuk”. (QS An-Nahl: 16)  Dengan 
begitu, ia berhak berijtihad (dalam 
menentukan letak Ka‟bah) seperti orang 
yang faham tentang fenomena alam. 
Mengenai kewajibannya, ada dua 
pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam 
al-Syafi‟i berkata: “Yang wajib dalam 

 

berkiblat adalah menghadap secara tepat 
ke bangunan Ka‟bah. Karena orang yang 
diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia 
wajib menghadap ke bangunan Ka‟bah, 
seperti halnya orang Mekkah.” 
Sedangkan teks yang jelas yang dikutip 
oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-
Syafi‟i) dari Imam al-Syafi‟i mengatakan 
bahwa yang wajib adalah menghadap ke 
arah Ka‟bah (jihat al-Ka‟bah). Karena, 
seandainya yang wajib itu adalah 
menghadap kepada bangunan Ka‟bah 
secara fisik, maka shalat jamaah yang 
shafnya memanjang adalah tidak sah, 
sebab di antara mereka terdapat orang 
yang menghadap ke arah di luar dari 
bangunan Ka‟bah3 

4. Pendapat Madzhab Al-Hambali :  
Hambali cenderung mengacu kepada 
hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: 

                                                            
3 Al-Muhadzdzab, karya Asy-Syairazie 
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3 Al-Muhadzdzab, karya Asy-Syairazie 
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"Arah antara timur dan barat adalah 
kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), 
menurut sebuah pendapat hadist ini 
adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa 
arah antara keduanya adalah kiblat 
karena jika yang diwajibkan adalah 
menghadap tepat ke bangunan 
Ka‟bah('ainul Ka‟bah) maka tidaklah sah 
shalat orang dengan shaf yang panjang" 4  

Fatwa MUI No.05 Tahun 2010 
Sesungguhnya, Fatwa MUI Nomor 05 

tahun 2010 tentang arah qiblat itu adalah 
koreksi terhadap Fatwanya No.03 Tahun 
2010 tentang masalah yang sama. Fatwanya 
berbunyi: 
Pertama : Ketentuan Hukum  
1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat 

melihat Ka‟bah adalah menghadap ke 
bangunan Ka‟bah ('ainul Ka‟bah).  

                                                            
4 Almughni karya Ibnu Quddamah 

 

2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak 
dapat melihat Ka‟bah adalah arah 
Ka‟bah (jihat al-Ka‟bah)  

3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah 
menghadap ke barat laut dengan posisi 
bervariasi sesuai dengan letak kawasan 
masing-masing.  

 

Kedua : Rekomendasi  
Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat 
arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya 
tanpa membongkar bangunannya. 
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Bagian 3 
 

Penentuan Arah Kiblat  
dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola 

 

 
 

 
Posisi Geografis 

Setiap lokasi di permukaan bumi 
ditentukan oleh dua bilangan yang 
menunjukkan koordinat atau posisinya. 
Koordinat posisi ini masing-masing disebut 
Latitude (Lintang) dan Longitude (Bujur). 
Sesungguhnya angka koordinat ini 
merupakan angka sudut yang diukur dari 
pusat bumi sampai permukaannya. Acuan 
pengukuran dari suatu tempat yang 
merupakan perpotongan antara garis 
Ekuator dengan Garis Prime Meridian yang 
melewati kota Greenwich Inggris. Titik ini 

 

berada di Laut Atlantik kira-kira 500 km di 
Selatan Kota Accra Republik Ghana, 
Afrika.  

Satuan koordinat lokasi dinyatakan 
dengan derajat, menit busur dan detik 
busur dan disimbolkan dengan (°, ', ") 
misalnya 110° 47‟ 9” dibaca 110 derajat 47 
menit 9 detik. Dimana 1° = 60‟ = 3600”. 
Dan perlu diingat bahwa walaupun 
menggunakan kata menit dan detik namun 
ini adalah satuan sudut dan bukan satuan 
waktu. Latitude disimbolkan dengan huruf 
Yunani φ (phi) dan Longitude disimbolkan 
dengan λ (lamda). Latitude atau Lintang 
adalah garis vertikal yang menyatakan jarak 
sudut sebuah titik dari lintang nol derajat 
yaitu garis Ekuator. Lintang dibagi menjadi 
Lintang Utara (LU) nilainya positif (+) dan 
Lintang Selatan (LS) nilainya negatif (-) 
sedangkan Longitude atau Bujur adalah 
garis horisontal yang menyatakan jarak 
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sudut sebuah titik dari bujur nol derajat 
yaitu garis Prime Meridian. Bujur dibagi 
menjadi Bujur Timur (BT) nilainya positif 
(+) dan Bujur Barat (BB) nilainya negatif   
(-). Untuk standar internasional angka 
longitude dan latitude menggunakan kode 
arah kompas yaitu North (N), South(S), 
East (E) dan West (W). Misalnya wilayah 
Banda Aceh berada di Lintang 5°33′13″LU 
dan bujur 95°19′1,9″BT 

Ilmu Ukur Segitiga Bola 
Ilmu ukur segitiga bola atau disebut 

juga dengan istilah trigonometri bola 
(spherical trigonometri) adalah ilmu ukur sudut 
bidang datar yang diaplikasikan pada 
permukaan berbentuk bola yaitu bumi yang 
kita tempati. Ilmu ini pertama kali 
dikembangkan para ilmuwan muslim dari 
Jazirah Arab seperti Al Battani dan Al 
Khawarizmi dan terus berkembang hingga 
kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat 
julukan Geodesi. Segitiga bola menjadi ilmu 
andalan tidak hanya untuk menghitung arah 

 

kiblat bahkan termasuk  arah lurus dua 
buah tempat di permukaan bumi. 
Sebagaimana sudah disepakati secara umum 
bahwa yang disebut arah adalah “jarak 
terpendek” berupa garis lurus ke suatu 
tempat, sehingga arah kiblat juga 
menunjukkan arah jarak terpendek ke 
Ka‟bah. Karena bentuk bumi yang bulat, 
garis ini membentuk busur besar sepanjang 
permukaan bumi. Lokasi Ka‟bah 
berdasarkan pengukuran menggunakan 
Global Positioning System (GPS) maupun 
menggunakan software Google Earth secara 
astronomis berada di 21° 25' 21.04" 
Lintang Utara dan 39° 49' 34.04" Bujur 
Timur. Angka tersebut dibuat dengan 
ketelitian cukup tinggi.  

Arah Kiblat umat muslim dunia yang 
menghadap ke bangunan Ka‟bah di kota 
Makkah dapat diketahui dari setiap titik di 
permukaan bumi. Cara menentukan arah 
kiblat dapat dilakukan dengan 
menggunakan Ilmu Ukur Segitiga Bola 
(Spherical Trigonometri). Penghitungan dan 
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pengukuran dilakukan dengan derajat sudut 
dari titik kutub utara, dengan menggunakan 
alat bantu mesin hitung atau kalkulator. 

Untuk perhitungan arah kiblat, ada 3 
buah titik yang harus ditentukan, yaitu :  

 Titik A, diletakkan di Ka‟bah (Mekah) 
 Titik B, diletakkan di lokasi yang akan 

ditentukan arah kiblatnya. 
 Titik C, diletakkan di titik kutub utara. 

Titik A dan titik C adalah dua titik yang 
tetap, karena titik A tepat di Ka‟bah dan 
titik C tepat di kutub utara sedangkan titik 
B senantiasa berubah tergantung lokasi 
mana yang akan dihitung arah kiblatnya. 
Bila ketiga titik tersebut dihubungkan 
dengan garis lengkung permukaan bumi, 
maka terjadilah segitiga bola ABC berikut: 
Ketiga sisi segitiga ABC diberi nama 
dengan huruf kecil dengan nama sudut di 
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Dari gambar di atas, dapatlah diketahui 
bahwa yang dimaksud dengan perhitungan 
arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk 
mengetahui berapa besar nilai sudut Kiblat 
di titik B, yakni sudut yang diapit oleh sisi a 
dan sisi c. Pembuatan gambar segitiga bola 
seperti di atas sangat berguna untuk 
membantu menentukan nilai sudut arah 
kiblat bagi suatu tempat dipermukaan bumi 
ini dihitung/diukur dari suatu titik arah 



33   

pengukuran dilakukan dengan derajat sudut 
dari titik kutub utara, dengan menggunakan 
alat bantu mesin hitung atau kalkulator. 
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mata angin ke arah mata angin lainnya, 
misalnya diukur dari titik Utara ke Barat (U-
B), atau diukur searah jarum jam dari titik 
Utara-Timur-Selatan-Barat (UTSB).  

Untuk mengukur arah kiblat dengan 
ilmu ukur segitiga bola dibutuhkan empat 
data utama yaitu: 
1. Lintang Ka‟bah 
2. Bujur Ka‟bah 
3. Lintang Tempat 
4. Bujur Tempat 

 
CONTOH PERHITUNGAN ARAH 
QIBLAT UNTUK KOTA BANDA ACEH 

1. Lintang Banda Aceh :  50 33‟ 19”  
2. Bujur Banda Aceh : 950 19‟ 1,9” 
3. Lintang Ka‟bah : 210 25‟ 21,4” 
4. Bujur Ka‟bah : 390 49‟ 34,04” 

 

 

Langkah yang pertama carilah sisi dan  
sudutnya terlebih dahulu : 

Sisi a = 900 – lintang tempat  

= 900 –  50 33‟ 19” 

= 84° 26' 41" 

Sisi b = 900 – lintang Ka‟bah 

 = 900 – 21° 25' 21.4" 

= 68° 34' 38.6" 

Sudut C = Bujur setempat – Bujur Ka‟bah 

 =  950 19‟ 1,9” – 39° 49' 34.04" 

= 55° 29' 27.86" 

Langkah selanjutnya cari arah kiblatnya 
dengan rumus : 

Cotg B =  Cotg b x  Sin a    _ Cos a x Cotg C
   Sin C 
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=  Cotg 68° 34' 38.6"  x  Sin  84° 
26' 41" / sin 55° 29' 27.86" - Cos 
84° 26' 41" x Cotg 55° 29' 27.86" 

 Catatan : cotg  pada kalkulator 
ditekan 1/tan   

=  0,407340823 (selanjutnya tekan 
Shift tan (1/(ans))  untuk 
menghilangkan “cotg”.  

=  670 50’ 12,93” adalah arah kiblat 
dari Utara ke Barat 

=  900 - 670 50‟ 12,93”                            
220 9’ 47,07” adalah arah kiblat 
dari Barat Ke Utara 

=  2700 + 220 9‟ 47,07”                                        
2920 9’ 47,07” adalah arah kiblat 
dari U-T-S-B (secara azzimuth 
kompas) 

  

 

Bagian 4 
 

Penentuan Arah Kiblat  
dengan Menggunakan Rasydul Kiblat 

 

 
 

Istiwa adalah fenomena astronomis 
saat posisi matahari melintasi meridian 
langit. Dalam penentuan waktu shalat, 
istiwa digunakan sebagai pertanda 
masuknya waktu shalat Zuhur. Pada saat-
saat tertentu pergerakan musiman matahari 
akan menyebabkan pada suatu ketika posisi 
matahari berada tepat di atas ka‟bah di kota 
Makkah. Selama setahun terjadi dua kali 
peristiwa istiwa utama matahari tepat di atas 
Ka‟bah atau yang disebut dengan Istiwa 
A’zam atau Zawal atau Rasdhul Qiblah. 
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Rasdhul Qiblah yang terjadi di kota 
Makkah dimanfaatkan oleh kaum Muslimin 
di negara-negara sekitar Arab khususnya 
yang berbeda waktu tidak lebih dari 5 (lima) 
jam untuk menentukan arah kiblat secara 
presisi menggunakan teknik bayangan 
matahari. Fenomena Rasdhul Qiblah terjadi 
akibat gerakan semu matahari yang disebut 
gerak tahunan matahari (musim), sebab 
selama bumi beredar mengelilingi matahari 
sumbu bumi miring 66,50 terhadap bidang 
edarnya sehingga selama setahun terlihat di 
bumi matahari mengalami pergeseran 23,50 
LU sampai 23,50 LS. 

Saat nilai azimuth matahari sama 
dengan nilai azimuth lintang geografis 
sebuah tempat maka di tempat tersebut 
terjadi Istiwa Azzam / Rasdhul Qiblah yaitu 
melintasnya matahari melewati zenith. 
Adapun Rasydul Qiblat terjadi 2 kali dalam 
setahun, yaitu : 

 

1. Tanggal 27 Mei (Tahun Kabisat) 
Saat di Mekah Matahari di puncak langit 
Ka’bah pukul : 12.17.52 Waktu Saudi, di 
Banda Aceh pada saat itu pukul: 16.17.52 
WIB. Atau di Mataram pukul: 17.17.52 
WITA. 

2. Tanggal 28 Mei (Tahun Basithoh) 
Saat di Mekah Matahari di puncak langit 
Ka’bah pukul : 12.17.59 Waktu Saudi, di 
Banda Aceh pada saat itu Pukul: 16.17.59 
WIB. Atau di Mataram pukul: 17.17.59 
WITA. 

3. Tanggal 15 Juli (Tahun Kabisat) 
Saat di Mekah Matahari di puncak langit 
Ka’bah  pukul: 12.26.42 Waktu Saudi, di 
Banda Aceh pada saat itu Pukul: 16.26.42 
WIB. Atau di Mataram pukul: 17.26.42 
WITA. 

4. Tanggal 16 Juli (Tahun Basithoh) 
Saat di Mekah Matahari di puncak langit 
Ka’bah  pukul: 12.26.48 Waktu Saudi, di 
Banda Aceh pada saat itu Pukul: 16.26.48 
WIB. Atau di Mataram pukul: 17.26.48 
WITA.  
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Teknik penentuan arah kiblat 
menggunakan Rasdhul Qiblah sebenarnya 
sudah dipakai lama sejak ilmu falak 
berkembang di Timur Tengah. Demikian 
halnya di Indonesia dan beberapa negara 
Islam yang lain juga banyak menggunakan 
teknik ini. Sebab teknik ini memang tidak 
memerlukan perhitungan yang rumit dan 
siapapun dapat melakukannya. Yang 
diperlukan hanyalah sebilah tongkat dengan 
panjang lebih kurang 1 meter dan 
diletakkan berdiri tegak di tempat yang 
datar dan mendapat sinar matahari. Pada 
tanggal dan jam saat terjadinya peristiwa 
Rasdhul Qiblah tersebut maka arah bayangan 
tongkat menunjukkan kiblat. 

Peristiwa Rasdhul Qiblahdi di sebahagian 
wilayah Indonesia terjadi pada sore hari 
maka arah bayangan tongkat adalah ke 
timur, sedangkan arah bayangan sebaliknya 
yaitu yang ke arah barat agak serong ke 

 

utara merupakan arah kiblat yang benar. 
Cukup sederhana dan tidak memerlukan 
keterampilan khusus serta perhitungan 
perhitungan rumus-rumus. Jika hari itu 
gagal karena matahari terhalang oleh 
mendung maka masih diberi roleransi 
penentuan dilakukan pada H+1 atau H+2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Saat matahari di atas Ka'bah semua bayangan 
matahari mengarah ke sana 

Penentuan arah kiblat menggunakan 
teknik seperti ini memang hanya berlaku 
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untuk daerah-daerah yang pada saat 
peristiwa Rasdhul Qiblah dapat melihat 
secara langsung matahari dan untuk 
penentuan waktunya menggunakan 
konversi waktu terhadap Waktu Makkah. 
Sementara untuk daerah lain di mana saat 
itu matahari sudah terbenam misalnya 
wilayah Indonesia bagian Timur praktis 
tidak dapat menggunakan teknik ini. 
Sedangkan untuk sebagian wilayah 
Indonesia bagian Tengah barangkali masih 
dapat menggunakan teknik ini karena posisi 
matahari masih mungkin dapat terlihat.  

 

 

 

 

Gambar : Tempat yang memungkinkan penentuan arah 
kiblat adalah di daerah terang 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teknik Penentuan Arah Kiblat 
menggunakan Rasydul Qiblat : 

1.  Tentukan lokasi masjid/ mushalla/ 
langgar atau rumah yang akan diluruskan 
arah kiblatnya. 

2.  Sediakan tongkat lurus sepanjang 1 
sampai 2 meter dan peralatan untuk 
memasangnya. Siapkan juga jam/arloji 
yang sudah dikalibrasi waktunya secara 
tepat dengan radio/televisi/internet. 
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3.  Cari lokasi di samping Selatan atau di 
halaman masjid yang masih 
mendapatkan penyinaran matahari pada 
jam-jam tersebut serta memiliki 
permukaan tanah yang datar dan pasang 
tongkat secara tegak dengan bantuan 
pelurus berupa tali dan bandul. 
Persiapan jangan terlalu mendekati 
waktu terjadinya Rasdhul Qiblah agar 
tidak terburu-buru. 

4.  Tunggu sampai saat Rasdhul Qiblah 
terjadi amatilah bayangan matahari yang 
terjadi (toleransi +/- 2 menit) 

5.  Di Indonesia peristiwa Rasdhul Qiblah 
terjadi pada sore hari sehingga arah 
bayangan menuju ke timur. Sedangkan 
bayangan yang menuju ke arah barat 
agak serong ke utara merupakan arah 
kiblat yang tepat. 

6.  Gunakan tali, susunan keramik lantai, 
atau pantulan sinar matahari dengan  
menggunakan cermin untuk meluruskan 

 

lokasi ini ke dalam masjid / rumah 
dengan menyejajarkannya terhadap arah 
bayangan. 

7.  Tidak hanya tongkat yang dapat 
digunakan untuk melihat bayangan. 
Menara, sisi selatan bangunan masjid, 
tiang listrik, tiang bendera atau benda-
benda lain yang tegak. Atau dengan 
teknik lain misalnya bandul yang kita 
gantung menggunakan tali sepanjang 
beberapa meter maka bayangannya 
dapat kita gunakan untuk menentukan 
arah kiblat. 

Sebaiknya bukan hanya masjid atau 
mushalla / langgar saja yang perlu 
diluruskan arah kiblatnya. Mungkin kiblat di 
rumah kita sendiri selama ini juga saat kita 
shalat belum tepat menghadap ke arah yang 
benar. Sehingga saat peristiwa tersebut ada 
baiknya kita juga bisa melakukan pelurusan 
arah kiblat di rumah masing-masing. Dan 
juga melakukan penentuan arah kiblat tidak 
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mutlak harus dilakukan pada tanggal 
tersebut bisa saja mundur atau maju 1-2 
hari karena pergeserannya relative sedikit 
yaitu sekitar 1/6 derajat setiap hari. 

  

 

Bagian 5 
 

Penentuan Arah Kiblat  
dengan Menggunakan Kompas  

 

 
 
 
Arah Kiblat dengan Kompas 

Penentuan arah kiblat dengan kompas 
membutuhkan ketelitian, karena angka yang 
terdapat pada kompas hanya menunjukkan 
angka derjat saja, sedangkan seharusnya 
arah kiblat lebih rinci hingga dapat 
menunjukkan angka menit dan detik, 
bahkan di beberapa kompas hanya 
mencantumkan angka kelipatan 5 bahkan 
10. Kompas sebagai salah satu penunjuk 
arah yang berpedoman pada kutub 
magnetik bumi tidak selamanya sesuai 
dengan tempat observasi, disebabkan 
karena kutub magnetik kompas cenderung 
tidak sama dengan kutub bumi, selain dari 
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arah kiblat lebih rinci hingga dapat 
menunjukkan angka menit dan detik, 
bahkan di beberapa kompas hanya 
mencantumkan angka kelipatan 5 bahkan 
10. Kompas sebagai salah satu penunjuk 
arah yang berpedoman pada kutub 
magnetik bumi tidak selamanya sesuai 
dengan tempat observasi, disebabkan 
karena kutub magnetik kompas cenderung 
tidak sama dengan kutub bumi, selain dari 
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pada itu sudut serong magnet atau deklinasi 
di setiap tempat juga berbeda dan dapat 
berubah setiap tahun. Hal ini menyebabkan 
di setiap tempat kompas harus selalu 
dikoreksi akurasinya. Sebagai contoh 
akurasi kompas untuk daerah Aceh adalah 
sekitar 1 derjat ke timur searah dengan arah 
jarum jam berputar dan akan berbeda untuk 
daerah yang lain. 

Kompas sebagai alat ukur yang 
berfungsi magnetik tentunya dipengaruhi 
oleh keadaan logam dan arus listrik yang 
ada di sekitarnya, sehingga semakin kuat 
pengaruh logam dan listrik di sekitar 
kompas maka akurasi kompaspun semakin 
diragukan. Penggunaan kompas sebagai 
penentu arah kiblat hendaknya tidak 
menjadi alat ukur yang utama, tetapi dapat 
dipergunakan sebagai penunjang mengingat 
akurasinya dipengaruhi oleh keadaan logam 
dan alam sekitar. 

Adapun cara menentukan arah kiblat 
dengan kompas adalah : 
1. Luruskan terlebih dahulu jarum 

kompas ke arah utara dan selatan, arah 

 

utara kompas menunjukkan angka 00 
dan arah selatan kompas menunjukkan 
angka 1800 

2. Setelah itu arahkan pandangan ke 
angka 291 s/d 294 derjat, sesuai 
dengan arah kiblat di tempat 
pengukuran, karena secara umum arah 
kiblat di Aceh adalah antara 2910 
sampai dengan 2940 berputar searah 
jarum jam.  

3. Setelah itu tambahkan akurasi kompas 
untuk daerah Aceh sejumlah 10 ke 
timur begerak searah dengan jarum 
jam. Maka arah tersebutlah arah Kiblat 
dengan menggunakan kompas. 
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Bagian 6 
 

Penentuan Arah Kiblat  
dengan Segitiga Siku Siku 

 

 
 
 
Penentuan arah kiblat dengan 

menggunakan segitiga siku siku sebenarnya 
merupakan lanjutan dari ilmu ukur segitiga 
bola, karena hasil perhitungan dengan 
menggunakan segitiga bolalah yang 
digunakan sebagai acuan perhitungan ini. 
Sebelum menggunakan segitiga siku siku 
terlebih dahulu harus ditentukan arah timur 
dan barat baik menggunakan kompas 
maupun menggunakan bayang matahari. 

Cara penentuan arah barat dan timur 
menggunakan tongkat istiwa dan bayang 
bayang matahari adalah sebagai mana 
gambar berikut :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Buat lingkaran berdiameter sekitar 10 
s/d 20 cm pada bidang yang datar 

2. Pada pusat lingkaran tegakkan sebuah 
tiang setinggi 15 s/d 25 cm dengan 
catatan tiang tersebut benar benar 
lurus, usahakan ujung tiang dalam 
keadaan runcing. 

3. Tunggu hingga matahari mendekati 
waktu kulminasi/zawal sekitar pukul 
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11.40, pada saat itu bayang bayang 
akan menghadap ke di sebelah barat. 

4. Ketika ujung bayang bayang tiang 
menyentuh lingkaran di sebelah barat, 
beri tanda dengan sebuah titik. 

5. Begitu pula sebaliknya, ketika matahari 
sudah melewati waktu kulminasi/zawal 
dan matahari bergerak ke barat. Bayang 
bayang akan sedikit demi sedikit 
bergerak ke timur. 

6. Ketika ujung bayang bayang tiang 
menyentuh lingkaran di sebelah timur, 
beri tanda dengan titik yang kedua. 

7. Tarik garis antara kedua titik tersebut, 
maka itulah arah barat dan timur sejati. 
 
Setelah mendapatkan hasil garis timur 

dan barat dapat dilanjutkan dengan 
memindahkan hasil perhitungan segitiga 
bola ke dalam segitiga siku-siku dengan cara 
sebagai berikut : 
1. Garis dari barat ke timur dengan garis 

yang lurus, baik bersumber dari 
menggunakan kompas atau tongkat 
istiwa. 

 

2. Selanjutnya hitung dengan rumus : 
Tan Arah Qiblat B-U (x) panjang garis 

       Tan  220 9’ 47,07”x 50 cm = 20,36 
cm 

3. Hasilnya gariskan di ujung barat garis 
pertama tegak lurus keatas 

4. garis kembali hingga membentuk 
segitiga siku-siku 

5. Itulah arah kiblatnya 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

qiblat 

T B 

20,36 cm 

50 cm 
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Bagian 7 
 

Penentuan Arah Kiblat 
dengan Menggunakan Rubu’ Mujayyab 

 

 
 

 
Rubu’ mujayyab dan penggunaannya  

Rubu’ mujayyab adalah alat hitung 
astronomi untuk memecahkan 
permasalahan segitiga bola dalam 
astronomi. Secara etimologi rubu’ berasal 
dari kata ألربع, berarti seperempat (1/4), dan 
mujayyab (مجيب) berarti yang bersulam. 
Sehingga rubu’ mujayyab berarti seperempat 
yang bersulam. Rubu’ atau rubu’ mujayyab 
adalah alat hitung yang berbentuk 
seperempat lingkaran, sehingga ia dikenal 
pula dengan sebutan  kuadrant yang artinya 
“seperempat”. Dalam literatur lain Rubu‟ 
Mujayyab didefinisikan sebagai suatu alat 
yang bebentuk seperempat lingkaran (900) 

 

yang digunakan untuk menghitung fungsi 
goniometris yang sangat berguna untuk 
memproyeksikan peredaran benda-benda 
langit pada lingkaran vertikal.  

David A.King dalam "Islamic 
Astronomy", mendefinisikan : Rubu 'Mujayyab 
or sine quadrant (from the original Arabic word, 
rubu' is quarter and Mujayyab means sine) is a 
tool used to measure the celestial angle, telling time, 
determining the time of prayer, Qiblah, the position 
of the Sun in the constellations throughout the year.  
Artinya, rubu' mujayyab atau kwadrant sinus 
(berasal dari Bahasa Arab  asli, yang berarti 
perempat dan Mujayyab berarti sinus) adalah 
suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur  sudut istimewa, tanda waktu, 
menentukan waktu shalat, arah qiblat, 
posisi matahari dalam peta bintang 
sepanjang tahun. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa rubu’ mujayyab 
adalah suatu alat hitung yang berbentuk 
seperempat lingkaran untuk hitungan 
goneometris (ilmu ukur sudut). Rubu’ 
biasanya terbuat dari kayu atau semacamnya 
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yang salah satu mukanya dibuat garis-garis 
skala sedemikian rupa. 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa 
rubu' mujayyab ini sudah ada jauh sebelum 
Islam, Kuadran sinus (bahasa Arab: Rubul 
Mujayyab) - juga dikenal sebagai "Sinecal 
Quadrant"  digunakan untuk memecahkan 
masalah trigonometri dan mengambil 
pengamatan astronomi. Kuadrant pertama 
ditemukan oleh al-Khawarizmi di abad ke- 
9  di  Baghdad. Salah satu contoh awal dari 
sebuah kuadran adalah 'alas' yang diuraikan 
sekitar 150 M oleh Claudius Ptolemeus 
dalam karyanya Almagest. 

Pada abab ke-11, para astronom 
muslim mesir mulai mengembangkan alat 
ini. Perputaran harian yang terlihat pada 
ruang angkasa disimulasikan dengan gerak 
benang tegang yang terletak pada pusat 
rubu’. 

Pada abad ke-14 sebuah rubu’ yang 
halus dan unik dibuat dari gading, bukan 
kuningan atau kayu. Rubu’ ini memiliki dua 
garis lintang. Bagian dalam, perangkat tanda 
standar di bagian depan berguna untuk 

 

garis lintang Kairo. Sedangkan pada bagian 
luar, perangkat nonstandard berguna untuk 
garis lintang Damaskus. Bagian belakang 
alat ini memiliki kisi-kisi standar yang 
digunakan untuk memecah maslah-masalah 
geometri secara numerik. Jenis rubu‟ seperti 
ini pada saat itu dinamakan Rubu‟ Mesir. 

Sebelum dikenal daftar logaritma, 
perhitungan ilmu falak dilakukan dengan 
menggunakan rubu’ mujayyab. Sehingga 
buku-buku ilmu falak yang ditulis pada 
tahun 1930-an, seperti Badi’atul Misal dan 
at-Taqribul Maqhsad perhitungannya 
menggunakan rubu‟. Sekalipun sekarang 
sudah dikenal daftar logaritma dan 
kalkulator, namun masih banyak pondok 
pesantren yang menggunakan rubu’ hingga 
sekarang, di samping mereka menggunakan 
daftar logaritma maupun kalkulator. 

David A. King menyebutkan Rubu‟ 
digunakan untuk pengamatan dan 
perhitungan astronomi, misalnya untuk 
memecahkan permasalahan trigonometri. 
Alat ini dibatasi oleh kuadran membengkok 
dan dua garis, yakni garis vertikal dan 
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horisontal yang setiap porosnya dibagi 
menjadi 60 bagian (sittiny). Garis tersebut 
dimulai dari  suatu lubang yang diberi 
benang dan disebut dengan “khait” 
kemudian ujungnya diberi anak timbangan 
(syaqul) yang dipertalikan dengan pada 
lubang itu. Alat ini hanya mempunyai satu 
sisi yang bisa dibuat dari kayu, metal, 
kuningan atau tembaga. Busur yang 
mengelilingi rubu’ dibagi menjadi 90 derajat. 
Yang dimulai dari skala 0 derajat dari sisi 
kanan dan berakhir pada sisi kiri dengan 90 
derajat. 
Di antara fungsi rubu’ adalah: 
a) Alat Hitung 

Dalam pengunaanya sebagai alat 
hitung, rubu‟ ini dapat dilepaskan dari 
statifnya dan diletakkan secara 
horizontal. Secara konsep matematis, 
fungsi utama rubu’ adalah alat hitung 
yang dikenal sebagai orthogonal grid. 
Sebelum melakukan perhitungan 
dengan menggunakan rubu’ terlebih 
dahulu kita harus memahami konsep 
dasar trigonometri pada rubu’. 

 

Konsep trigonometri rubu didasarkan 
pada hitungan sexagesimal (60) dimana 
Sin 90 = Cos0 = 60 dan Sin 0 = Cos 
90 = 0 ( bandingkan dengan rumus 
trigonometri yang biasa kita gunakan; 
Sin 90 = Cos 0 = 1 dan Sin 0 = Cos 90 
= 0).  
Karena perbandingan nilai dari 
trigonometri rubu‟ dan trigonometri 
biasa adalah 60:1,  maka nilai yang 
diperoleh melalui perhitungan dengan 
menggunkan rubu harus dibagi dengan 
nilai 60, agar memperoleh nilai yang 
sesuai dengan trigonometri biasa atau 
dengan nilai yang diperoleh melalui 
kalkulator. 

b) Alat Ukur 
Fungsi rubu‟ sebagai alat ukur adalah 
untuk mengumpulkan data fisik yang 
dapat diolah lagi dengan menggunakan 
persamaan tertentu yang sesuai dengan 
kebutuhan pemakai. 

c) Tabel Astronomi. 
Penggunaa rubu‟ telah dimulai sekitar 
abab ke-8 M. Sejak tahun tersebut, 
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dimana konsepsi kosmos yang 
digunakan saat itu adalah geosentris. 
Dalam pandangan geosentris, bumi 
merupakan pusat alam semesta dan 
benda-benda langit bergerak 
mengelilingi bumi dalam orbit yang 
bebentuk lingkaran sempurna. Hal ini 
yang menjadikan rubu’ sebagi sebuah 
table astronomi (posisi matahari) yang 
akurat pada saat itu.  Dengan rubu’ kita 
dapat menentukan posisi matahari 
dalam bujur ekliptika atau Darijatu as-
Syams dan deklinasi atau Mail as-Syams. 
Seiring dengan berkembangnya 
astronomi dan semakin banyaknya ahli 
astronomi,maka fungsi dari rubu‟ 
mujayyab semakin berkembang juga, 
diantaranya : 
 Awal bulan tahun masehi 
 Mengetahui darajatussyamsi 
 Mengetahui jaibul qaus dan qausul 

jaib 
 Mengetahui deklinasi matahari 
 Mengetahui lintang dan bujur dari 

suatu tempat 

 

 Mengetahui jarak matahari 
 Mengetahui ketinggian benda 
 Mengetahui tinggi kulminasi 
 Mengetahui bayang bayang 

ketinggian 
 Mngetahui waktu istiwa’ 
 Mengetahui waktu shalat, 
 Pengukuran arah kiblat, dsb. 

 
Cara menggunakan rubu’ mujayyab 
pada pengukuran kiblat : 

1. Siapkan hasil perhitungan arah 
kiblat tempat yang akan di ukur, 
dapat menggunakan arah barat ke 
utara (untuk daerah aceh antara 210 
s/d 240  atau arah utara ke barat 
(untuk daerah Aceh antara 660 s/d 
690 ). 

2. Tentukan arah barat dan timur 
sejati terlebih dahulu baik dengan 
menggunaan kompas atau bayang 
bayang matahari  pada tongkat 
istiwa sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya 
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3. Letakkanlah sudut siku siku pada 
rubu’ mujayyab di sebelah timur, 
sehingga rubu’ mujayyab sehingga 
membentuk posisi seperempat 
lingkaran dan dapat ditentukan 
arah timur, barat dan utara  

4. Tarik benang yang ada pada pusat 
rubu‟ di sebelah timur lurus pada 
angka arah kiblat sesuai denga hasil 
perhitungan sebelumnya. 

5. Arah garis lurus mengikuti benang 
merupakan arah kiblat. 

 
 

  

 

Bagian 8 
 

Penentuan Arah Kiblat 
dengan Menggunakan Theodolite 

 

 
 

Theodolite merupakan alat yang dapat 
digunakan untuk menentukan tinggi dan 
azimuth benda langit, menentukan tata 
koordinat horizon dan sudut vertikal, 
theodolite juga dapat digunakan untuk 
mengukur jarak dan membuat garis lurus 
antar tempat. 

Penggunaan theodolite ini merupakan 
cara yang lebih teliti untuk menentukan 
arah kiblat. Theodolite adalah alat ukur 
semacam teropong yang dilengkapi dengan 
lensa, angka-angka yang menunjukkan arah 
(azimuth) dan ketinggian dalam derajat dan 
waterpass. Untuk menentukan lintang dan 
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bujur tempat dengan theodolite, dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Pasanglah theodolite pada tripot 

(tiang), dengan benar dan dengan 
memperhatikan keseimbangan water-
passnya, agar tegak lurus dengan titik 
pusat Bumi. Juga perlu diperhatikan 
bahwa pemasangan ini harus dilakukan 
di tempat yang datar dan dapat 
langsung terkena sinar Matahari.  

2. Pasang benang dengan pemberat 
(syaqul) di bawah theodolite tersebut,  
jika membutuhkan pusat pengukuran. 

3. Cocokkan jam yang akan digunakan 
dengan jam radio yang dikontrol oleh 
Badan Meteorologi dan Geofisika, dan 
GPS, TVRI, RRI atau pada situs 
greenwichmeantime.com 

4. Ketahui lintang dan bujur tempat yang 
akan diukur dengan GPS/ alat lain. 

5. Menghitung sudut arah kiblat di 
tempat tersebut. 

6. Bidik matahari, hingga bulatan 
matahari terlihat di lensa dengan 
keadaan theodolite dalam posisi aktif. 

 

7. Kunci theodolite agar kedudukannya 
tidak berubah, tekan tombol preset dan 
catat jam pembidikan tersebut. 

8. Cari data azzimuth matahari 
menggunakan tabel data atau 
menggunakan softwere. Selanjutnya 
kurangi selisih arah utara dengan 
azzimuth matahari agar dapat 
menentukan arah utara sejati (3600– 
azzimuth matahari pada saat 
pembidikan) 

9. Tekan tombol preset agar menunjukan 
angka “0”. Selanjutnya arahkan 
theodolit kepada sesisih azzimuth 
matahari dengan 3600. Maka arah 
tersebut adalah arah utara sejati. 

10. Setelah theodolite menghadap ke utara 
sejati. Langkah selanjutnya adalah 
tekan tombol preset pada theodolite 
agar data yang ditampilkan di layar 
menunjukkan angka 0 (nol). Kemudian 
putar theodolite ke kanan (searah 
jarum jam) sebesar sudut arah kiblat 
sesuai dengan hasil perhitungan 
sebelumnya.  
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11. Hidupkan laser kemudian buat dua 
buah titik sesuai dengan yang 
ditunjukoleh sinar laser untuk 
selanjutnya digaris dengan garis lurus 
melewati dua buah titik. Inilah arah 
kiblat yang dicari. 

 

  

 

Bagian 9 
 

Penentuan Arah Kiblat 
dengan Google Eart dan Aplikasi HP 

 

 
 

Penentuan Arah kiblat juga dapat 
dilakukan secara otomatis dengan 
menggunakan software kiblat yang tersebar 
di dunia maya semisal qiblalocator.com atau 
yang dapat di instal pada komputer seperti 
software google eart,atau software lainnya. 

Perkembangan tekhnologi  pada 
aplikasi  handphone juga mulai merambah 
pada cara cepat menentukan kiblat, pada 
beberapa OS Handphone seperti android 
dan symbian telah mengembangkan 
berbagai aplikasi software berbasis data atau 
langsung berbasis internet. Diantara contoh 
aplikasi tersebut adalah Qibla Compass, Al 
Qibla, Qiblalocator versi Handphone, serta 
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masih banyak  aplikasi lainnya yang dengan 
mudah dicari di playstore atau yang 
semisalnya tergantung pada berbagai jenis 
operating system handphone. Berikut 
beberapa tampilan penentuan qiblat dengan 
aplikasi android, dan lainnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diantara kelebihan menggunakan 
software ini adalah user yang akan 
menentukan arah kiblat tidak perlu lagi 
menghitung arah kiblat dengan ilmu ukur 
segitiga bola atau bayang bayang matahari, 
akan tetapi cukup menghubungkan 
softwere qiblat dan handphone dengan 
internet. Sehingga dapat ditentukan posisi 
pasti untuk pengukuran kiblat, selanjutnya 
cukup dengan meletakkan arah handphone 
ke arah yang ditunjuk pada aplikasi, maka 
arah tersebutlah arah kiblat. Sedangkan 
untuk aplikasi pada komputer dapat 
menggunalan line atau perangkat penggaris 
yang terdapat pada softwere.  

Kekurangan mendasar pada 
pengukuran menggunakan softwere dan 
aplikasi pada komputer dan handphone 
adalah, user akan sulit secara langsung 
untuk memindahkan hasil ukurannya 
tersebut dalam bentuk garis lurus pada 
tempat yang akan diukur, sehingga tetap 
dibutuhkan pengukuran manual ketika akan 
menggaris garis kiblat. Hal ini disebabkan 
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karena beberapa faktor, diantaranya adalah 
aplikasi pada handphone yang berhubungan 
dengan internet sangat tergantung kepada 
kualitas internet pada provaider yang 
digunakan. Selain itu tidak semua 
handphone dapat berfungsi sebagai 
penggaris karena bentuknya yang beraneka 
ragam, maka arah yang ditunjuk cenderung 
benar tetapi sulit untuk dijadikan sebuah 
garis yang nantinya akan digunakan sebagai 
acuan pembangunan masjid atau mushalla, 
sehingga sangat tidak disarankan untuk 
kebutuhan pembangunan masjid. Akan 
tetapi dapat digunakan sebagai bahan 
pendukung dan alat pembuktian. 
Sedangkan untuk penggunaan terbatas pada 
rumah rumah dan tempat lainnya aplikasi 
pada handphone ini tentunya dapat 
digunakan karena memang arah yang 
ditunjuk sudah tepat. 

  

 

contoh tampilan gambar dengan 
menggunakan google eart pada masjid Al 
Abrar Lamdingin Banda Aceh 
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DAFTAR ARAH QIBLAT 

KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH 

NO NAMA KOTA LINTANG BUJUR ARAH 
QIBLAT* 

AZIMUT 
QIBLAT 

1 Sabang 5° 54´ 95° 21´ 21° 56´ 291° 56´ 

2 Banda Aceh 5° 34´ 95° 19´ 22° 09´ 292° 09´ 

3 Jantho 5° 14´ 95° 44´ 22° 17´ 292° 17´ 

4 Sigli 5° 24´ 95° 57´ 22° 09´ 292° 09´ 

5 Meureudu 5° 15´ 96° 15´ 22° 12´ 292° 12´ 

6 Bireuen 5° 17´ 96° 41´ 22° 07´ 292° 07´ 

7 Lhokseumawe 5° 15´ 97° 07´ 22° 04´ 292° 04´ 

8 Lhoksukon 5° 07´ 97° 19´ 22° 07´ 292° 07´ 

9 Idi 4° 58´ 97° 46´ 22° 08´ 292° 08´ 

10 Langsa 4° 31´ 97° 58´ 22° 22´ 292° 22´ 

11 Kuala 
Simpang 4° 19´ 98° 03´ 22° 28´ 292° 28´ 

12 Kutacane 3° 30´ 97° 51´ 22° 57´ 292° 57´ 

13 Blang Kejren 4° 02´ 97° 18´ 22° 45´ 292° 45´ 

 

14 Takengon 4° 43´ 96° 50´ 22° 26´ 292° 26´ 

15 Simpang Tiga 
Redelong 4° 43´ 96° 49´ 22° 26´ 292° 26´ 

16 Calang 4° 41´ 95° 36´ 22° 39´ 292° 39´ 

17 Meulaboh 4° 11´ 96° 07´ 22° 52´ 292° 52´ 

18 Suka Makmue 4° 14´ 96° 18´ 22° 48´ 292° 48´ 

19 Blang Pidie 3° 42´ 96° 50´ 23° 01´ 293° 01´ 

20 Tapaktuan 3° 16´  97° 11 ´ 23° 
11´55´ 

293° 
11´55´ 

21 Subulussalam 2° 38´ 98° 01´ 23° 24´ 293° 24´ 

22 Singkil 2° 18´ 97° 45´ 23° 37´ 293° 37´ 

23 Sinabang 2° 28´ 96° 22´ 23° 49´ 293° 49´ 

      

 
* Arah Qiblat dari Barat ke 
Utara    
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